
 

 

Philips EasySpeed
Stoomstrijkijzer

Stoomstoot tot 90 g
Niet-plakkende zoolplaat
Antikalk

GC1744/20
Eenvoudig en effectief

4 stoominstellingen voor betere strijkresultaten
Met het EasySpeed strijkijzer strijkt u nog gemakkelijker en effectiever. Het strijkijzer produceert een 

grote hoeveelheid stoom waarmee hardnekkige kreukels worden verwijderd, heeft een niet-plakkende 

zoolplaat zodat het makkelijk over alle stoffen glijdt, en een Calc Clean-functie voor langdurig goede 

prestaties.

Gebruiksgemak
• Waterreservoir van 220 ml voor lange strijkbeurten
• Grotere zoolplaat voor meer in één keer*
• Triple Precision-voorkant om bij de lastigste plekjes te komen
• Bredere opening voor eenvoudig bijvullen*
• Niet-plakkende zoolplaat glijdt soepel over alle stoffen

Langere levensduur
• Calc Clean-schuifknop voor duurzame stoomprestaties

Effectieve resultaten
• Een geïntegreerde watersproeier maakt het textiel gelijkmatig vochtig
• Een stoomstoot tot 90 g om de hardnekkigste kreuken te verwijderen
• Continue stoom tot 25 g/min. voor optimaal verwijderen van kreuken
• Vermogen tot 2000 W voor constant hoge stoomproductie



 Eenvoudig bijvullen van water

Bredere opening voor eenvoudig bijvullen*

Waterreservoir van 220 ml

Minder vaak bijvullen dankzij het extra grote 
waterreservoir van 220 ml, dus u strijkt meer 
kleren in één enkele beurt.

Niet-plakkende zoolplaat
Dankzij de speciale, niet-plakkende buitenlaag 
op de zoolplaat glijdt uw Philips-strijkijzer goed 
over alle stoffen.

Grotere zoolplaat

Grotere zoolplaat voor meer in één keer*

Triple Precision-voorkant
De voorkant van dit Philips-strijkijzer is 
nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse 
voorkant, een speciale uitsparing voor knopen 
en een slank ontwerp van de neus. De Triple 
Precision-voorkant maakt het mogelijk om 
zelfs de lastigste plekken te strijken, 
bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooien.

Continue stoom tot 25g/min.

Continue stoom tot 25 g/min. voor optimaal 
verwijderen van kreuken.

Stoomstoot tot 90 g
Een stoomstoot tot 90 g om de hardnekkigste 
kreuken te verwijderen

Geïntegreerde watersproeier

De sprayfunctie produceert een fijne nevel die 
de stof gelijkmatig bevochtigt, zodat u kreuken 
eenvoudiger kunt gladstrijken.

Vermogen tot 2000 W

Vermogen tot 2000 W voor constant hoge 
stoomproductie.

4 stoominstellingen
4 stoominstellingen voor betere 
strijkresultaten op diverse materialen

Calc Clean-schuifknop

Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt met 
gewoon kraanwater. Met de Calc-Clean-
schuifknop verwijdert u eenvoudig kalkaanslag 
uit uw strijkijzer. Om het Philips-
stoomstrijkijzer in optimale conditie te 
houden, gebruikt u deze functie eens per 
maand wanneer u gewoon kraanwater 
gebruikt.
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Vermogen
• Aan-modus (ECO-modus): .

Technische specificaties
• Snoerlengte: 1,9 m
• Verhittingstijd: 30 sec

Ontwerp en afwerking
• Kleur: Donkerblauw

Gebruiksvriendelijk
• Capaciteit waterreservoir: 220 ml
• Naam zoolplaat: Antikleefzool
• Spray

Garantie
• 2 jaar wereldwijde garantie

Snelle kreukverwijdering
• Vermogen: 2000 W
• Continue stoom: 25 g/min
• Stoomstoot: 90 g
• Variabele stoomniveaus

Kalkbeheer
• Schoonmaken en ontkalken: Ingebouwde Calc 

Clean-schuifknop
•
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* Dan de vorige collectie Comfort
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